Arbejdsplan
I arbejdsplanen nævnes stort og småt, som vi vil forsøge at udføre i den kommende periode.
Bestyrelsen ønsker også at fremhæve planer, som går lidt længere end lige det kommende år.
På længere sigt
Året 2018 har været så positivt, at man kan tro på mere fremgang og medvind for vores forening og
Middelalderhaven, at vi yderligere kan nå flere resultater for de historiske planter. Derfor vil vi de
kommende år også fokusere på følgende:
a. Vi vil de kommende år forsøge at få flere og yngre medlemmer med i arbejdet.
b. De historiske planter kan sagtens stå stærkere, vi vil involvere flere i arbejdet, håber at kommune
og foreninger vil være med.
c. En skole-turisttjeneste under en fælles paraply, til gavn for vore planter ønskes. Håber på
samarbejde med lokale foreninger og organisationer.
d. En bygning til formidling ønskes. I Middelalderhaven savner vi et sted hvor vi formidler alt det som
ikke er planter.

På kortere sigt
Vi nåede det!
Middelalderhaven blev anlagt over årene 2015 – 17 og i året 2018 afholdt vi den store fest, hvor haven blev
erklæret færdiganlagt – det år Stege fejrede sit købstadsjubilæum på 750 år fra 1268. Nu er
Middelalderhaven nemmere at gå til, da de fleste opgaver går igen hvert år – dog vil vi udvikle haven og nye
arrangementer og tiltag kan præsenteres hvert år.

Havelauget
Havelauget er den gruppe frivillige, der arbejder i Middelalderhaven mellem marts og november. Man
tilmelder sig og kommer hver uge, nogle gange hver måned eller som det passer ind. Havelaugets formand
organiserer arbejdet, som er pasning af have, anlæg af nyt og gennemførelse af aktiviteter og projekter. Et
antal ”ansvarspersoner” står i spidsen for hver sit område/sin funktion.

Anlæg og aktiviteter i 2019
Der mangler få planter i bedene, de plantes når de er skaffet.
Træerne skal passes og beskæres
Der etableres et skab til køkkenudstyr.
Muren skal kalkes
Vi bygger et nyt skur, til tørring af planter og frø

Vi undersøger om der kan laves optagelser/fotos med drone.
Vore planteskilte er nu godt organiseret, havelauget sætter dem ud på plads før påske.
Høst-laug med interesserede sættes i gang
Der arrangeres dage med plantefarvning
Vore honningbier passes af Jette, er der flere som vil være med?
Vi vil etablere en gæstebog, både fysisk og digital.

Planterne anvendes
Der indsamles frø til eget brug og salg i frøposer. Vores frøbank er omfattende og værd at præsentere
Småplanter sættes i potter til salg og til brug i Middelalderhaven. Vi har en meget flot plantesamling, og
interessen fra haveejere er stor.
Planteprodukter høstes, tørres, gøres klar til opbevaring og anvendelse.
Der arbejdes med at udvikle nye produkter.
Der arbejdes med at udvikle emballage mv. så vi kan præsentere flotte produkter.

Middelalderhaven vises frem
I Middelalderhaven er der omvisninger året igennem. På de 6 sommertirsdage, Sildemarkedet og Æblernes
dag arrangeres specielle aktiviteter. I maj måned arrangerer vi FrøPopup, med salg af frø og planter.
Grupper kan rekvirere omvisning i Middelalderhaven. 1-2 guider til hver omvisning.
Vi kan deltage i arrangementer lokalt og vise produkter frem og formidle vores forening og have.
Vort årsskrift, foldere og hefter præsenteres til havens gæster.
Salgsvognen indrettes og kan nemt køres frem

Adopter en historisk plante.
Vi vil i gang med at overvåge nogle af relikterne. Bestyrelsen laver et oplæg dertil og vi kan komme i gang
her i 2019.

Ture og ekskursioner
Vi vil rundt i Stege og gerne i Vordingborg og Præstø for at opdatere vores viden om de historiske planter.
Levende fortidsminder

Vores kommune har 3 gamle købstæder fra middelalderen, vi vil gerne kende middelalderplanterne i alle 3
byer. Tidligere stadsgartner og chef for Historisk-Botanisk Have i Vordingborg, Flemming Kruse, vil lede
byrundture efter historiske plantelevn. Vi venter til 2019.

Snapseruten
Foreningen ønsker en snapserute fra Middelalderhaven til Nyord. På generalforsamlingen ned sættes en
arbejdsgruppe med en formand.

Historiske planter i Stege
Det lykkedes ikke at få de historiske planter nævnt i heftet ”Silderuten”, vi går selv i gang og forbereder en
folder til en ”Sti i Stege”

Sommertur for medlemmer
Bestyrelsen planlæger hvert år en tur til en have, denne tur finder sted om sommeren.

Foredrag
I løbet af året afholder vi foredrag, der planlægges med:
Møn Gin og de anvendte planter, vi besøger Sara og Uffe hos Isle of Moen
Kurator Jens Soelberg fortæller om biobasen med lægemiddelplanter
Anemette Olesen holder urtekursus hos os i juni md.
Dertil et foredrag til efteråret 2019, evt. med Per Mølgaard
Offentligt foredrag om Jens Soelbergs projekt 2020-22 – evt. i marts 2020 i Stege

Aktiviteter for medlemmer
Studiekreds
I løbet af vintermånederne mødes interesserede til studiekreds, om de historiske planter og
Middelalderhaven.
Medlemsmøde
I vintermånederne mødes de aktive til medlemsmøde om vigtigt emne.
Urtekursus

Vi planlægger et urtekursus i juni 2019, Anemette Olesen vil over 2 dage medvirke sammen med vore egne
aktive.
BioBase med lægemiddelplanter
Vi starter et samarbejde med Jens Soelberg, Københavns Universitet og Naturmedicinsk Museum. Vi
tilbyder vores hjælp til dyrkning, indsamling og udvikling.
Althea og publikationer
Vi er i gang med det næste nr. af vores årsskrift. Håber at Althea nr. 3 kan udkomme november 2019.
Vi ønsker en planteguide, hvor alle Middelalderhavens planter er omtalt med en kort tekst og et foto. Den
kan forhåbentlig være klar i 2020.

Samarbejde
Biosfære Møn
Sammen udvikles nye modeller af små insekthoteller, der fokuseres på bestøvning i Middelalderhaven, men
også på Nyord/Hyldevang etableres udstilling. Arbejdet med frøposer fortsættes til gavn for bestøverne.
Vi vil fremstille en roll-up, som omhandler de historiske planter i Møn Biosfæreområdet.

Lokale samarbejdspartnere
Vi ønsker samarbejde med institutioner og foreninger om udvalgte indsatsområder.
Vi har interesse i Morten Reenbergsgaard sammen med Nyord og Stege menighedsråd. Hvis der kommer
hjertestarter, vil vi evt. gerne med på kursus.
Vi ønsker fortsat at værne om den rigdom af historiske planter, der findes ved vore middelalderkirker. Vi
ønsker at samarbejde med menighedsrådene derom.
Vi ønsker at placere de historiske planter i det kommende biosfære-område og samarbejde med
kommunen derom.
Møn Handelstandsforening har gode arrangementer, som vi støtter og medvirker i.
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